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Chapter 1

per
La signoj en tiu romano estas fikciaj.
Neniu simileco al homoj vivantaj aŭ morta
Ajna persono kiu uzas tiun materialon netaŭge sen antaŭa
skribita rajtigo rilate al ĉi tiu publikigado estu
Enhavo
Malfermante la varma forno pordo Suzy metas sian gantoj sur kaj prenas el la kulinara artiko de bovaĵo. Metante
la varma pleto sur la supro de la forno Suzy turnas la karno sur kaj aldonas terpomoj kaj parsnips al la pleto.
Metante la pleto returne en la forno ŝi frowns kiel ŝi ekstaras kaj pensas se ĉiuj ĉi penado valoras ĝin; Doug, ŝia
partnero estis tre moody lastatempe. Foje li venis hejmen kun rideto, sed kiu estis malofta tiuj tagoj.
Doug la konduto al ŝi ĵus fariĝis aĉa, agresema kaj oni senĉese akuzante ŝin esti malfidela kaj vokas sian
mensoganto.
Suzy ne estus farinta ion ajn malbone kaj ne povis kompreni kial li ŝanĝis tiel lastatempe. Esperante ke kuirante
lia preferata rostita vespermanĝo farus la vespero plaĉa Suzy lumoj la gaso sub la legomoj kiel ŝi aŭdas Doug la
aŭto elsxiros el fronto.
Kontrolanta sin en la spegulo Suzy krioj cheery bonvena kiel Doug malfermas la pordo. Aŭdinte neniu respondo
la sian frunton revenas al sia frunto kiel ŝi busies sin per ricevas du platoj el la ŝranko. Doug Slams la antaŭa pordo
kaj stomps malsupren la halo en la salono kiel Suzy la stomako premas en angoro. "Jen vi estas," diras Suzy kiel ŝi
venas en la salono portante Doug la vespermanĝo, "aspektas kiel vi havis malmolan tago." Ŝi diras kiel ŝi vidas la
sian frunton sur Doug vizaĝo.
"Hard tago? Vi ne konas la duono de tio. "Li snaps kiel li rigardas en ŝiaj okuloj ne provas preni la pleton de siaj
manoj.
"Ni ne tuj argumenti ni?Venu, mi kuiris viaj preferataj rostita vespermanĝo. "Suzy respondoj tenante la pleton el
al li.
Doug ekstaras kaj frapos la pleto el Suzy manoj frapante ŝi sur la vizaĝon antaŭ la pleto batas la planko; "Kio
estas vi post?" Li postulas en kruela voĉo.
"Mi volas trankvilan vesperon por ŝanĝo." Ŝi krias dorso.

Doug batas sxin forte sur la ŝultro dum ŝi forturnis sin kaj nur sukcesas atingi ĝis la kameno; kiam li kroĉas ŝia
hararo, tordante ĝin viciously. Provante kapti fortikajxo de la mantel peco ŝiaj fingroj tuŝis la longa arĝenta letero
malfermilo kaj Suzy manon bukloj cxirkaux gxi instinkte.
Kiel Doug tiras sxin al li ŝi okulharoj evi la malfermilo ponardis ĝin en lian gorĝon sube dekstre makzelo, ŝi ne
signifis mortpiki lin, kaj ŝi volis nur vundis lin.
Kableras arĝento letero malfermilo el Doug la gorĝo kiel la sango verŝas super ŝia mano Doug malpliboniĝas
treege al la planko. Ŝi devas esti pikis lin en la ĉefa arterio, la klingo penetri en sian windpipe kiel li faras neniun
sonon. Suzy aspektas antaux liaj morta korpo kiel larmoj plenigis ŝiajn okulojn; nun ŝi estas en granda mizero.
Kun larmoj coursing sur ŝiaj vangoj ŝi iras en la kuirejon kaj lavas la letero malfermilo kaj ŝiaj manoj sub la varma
krano. Vespera alproksimiĝas kaj ŝi tiras la kurtenojn kaj turnoj en la lumon. Lavante sian vizaĝon sub la malvarma
kurado tap ŝi sekigas ĝin uzante la kuirejo mantukon kaj pensas pri kion fari.
Forigi de Doug la korpo estas la reganta penso kaj ŝia menso rasi pri kie sxi tuj enjxetos li.
Reakiri sian compostura Suzy marŝas denove en la salono kaj rigardas malsupren en Doug la ankoraŭ formas
kuŝas sur la planko. Sango fluis el lia kolo kaj trempis en la tapiŝo; ŝi neniam ŝatis tiun tapiŝo ĉiuokaze kaj ŝia nun
eksedzo ruinigis ĝin.
Malvarma rideto formas sur ŝia ruĝa buŝo kiam ŝi vidas ŝian vivon plibonigi sen Sro Ĵaluza konservante sian
malliberulon en sia propra hejmo.Walking returne en la banĉambro ŝi rigardas sin en la spegulo; Suzy estas alloga
mezo maljuna damo jaroj en sia malfrua tridek kaj ĉiam fieris sin sur sian aperon. Cxar sxi estis juna la infanoj estis
amasiĝintaj ĉirkaŭ kiel ŝi ĉiam estis alloga por rigardi. Ordigi sian hararon milde, kiel ŝi skalpo ankoraŭ mola de kie
Doug estis tiris sian hararon, ŝi aplikas konsiston al ŝia vizaĝo kaj metas dolĉa pintalabios plu. Kontenta pri ŝia
apero ŝi ridetas al si en la spegulo kaj marŝas en la kuirejon por fari varman trinkaĵon.
Suzy vivas en malgranda bungalow sur la rando de vilaĝo kaj havas ne maltrankviligas neatendita vizitantoj.
Doug la prenon sur ŝia vivo estis forta kaj dominanta kaj ŝi perdis la plimulton de siaj amikoj jarojn. Farante dolĉa
lakteca kafo Suzy eksidas ĉe la kuirejo tablo kaj demandas kion ŝi faros. Treni ekster la korpo, fosi grandan truon
kaj enterigu lin en la fundo de la ĝardeno estas bona ideo. Lia peza pezo estus tro granda por ŝi treni kaj ŝi
demandas, ĉu ŝi havas la stomako por tranĉi lin en pecojn. La ideo de tala lin en pecojn vokas al ŝi senton de
venĝo, ŝia ĉagreno por sia reganta paro estis kreskinta super la jaroj, kaj kun ĉiu batante la ĉagreno estis igitaj
malamo.
Ridetante, Suzy sips ŝin kafo imagante sin tranĉante Doug la brakoj kaj kruroj malproksime. Metante sian tason
sur la tablon Suzy staras kaj iras tra la zipo de tranĉita tranĉiloj. Prenante la plej granda tranĉilo ŝi kontrolas la
akreco per la akrajxo de ŝia dikfingro. La tranĉilo tranĉaĵoj enen kelkaj tavoloj de la haŭto kaj Suzy tiras sian
dikfingron for ridante. Metante la tranĉilon malsupren sur la worktop Suzy reprenas la chopper kaj metas gxin
apud la tranĉilon, ŝi konas la chopper estas akra kiel ŝi devis akrigi ĝin por prepari la dimanĉa vespermanĝo.Doug
aspektas tre pala pro la perdo de sango, kiam li kuŝas senmove sur la planko. Metante la tranĉilon kaj chopper sur
la kafo tablo Suzy startas forigi Doug la vestoj. Li estas peza kaj ŝi batalas kun la pezo de li kaj post dek minutoj de
malmola penado ŝi fine sukcesas eltiri ĉion.
Elĉerpita ŝi sidas dorso kaj kaptas sian spiron. Doug, en sia nudeco aspektas paca kuŝas sur la planko kaj ŝi
rigardas al lia ankoraŭ formo memorante la feliĉaj tagoj, kiel larmoj fluas sur ŝiaj vangoj. Piedo rapide sxi iras
returne en la kuirejon kaj sidas ĉe la tablo, demetante sian kaŭĉuko gantojn ŝi trinkas la lasta el la nun malvarma
kafo. Silente ŝi sidas kaj provas memori la horora maniero li estis al ŝi kaj kiel lia vivo estis tiel malfeliĉa kun li. Tiu
penso helpas, kun difinita esprimo sur sia vizaĝo ŝi metas la gantoj dorson kaj iras denove en la salono.
Prenante la chopper ŝi marŝas super al Doug la korpo kaj kneels apud li. Levante la chopper super ŝia kapo ŝi
svingas malsupren tiel forta kiel ŝi povas, celante la supra brako. La chopper kotletojn pro la karno kaj en la osto;
farante strangajn bestojn bruo en ŝia gorĝo Suzy kotletojn for ĉe la brako ĝis ĝi falas for kaj daŭrigas kun la alia
brako. La osto estas malmola kaj prenas plurajn golpetazos antaŭ ol ŝi povas ilin disbatos. Rigardante la kruroj ŝi
kotletojn en la genuo artiko kiu tranĉas tra post du firmaj sukcesoj. Ŝi sekvas ĉi uzante la tranĉilon, tranĉante la
kruro muskoloj ĉe la supro de la femuroj kaj poste batante en ilin.
Subenrigardante al Doug la paca vizaĝon ŝi ne povas tranĉi la kapon kaj iras denove en la kuirejo por preni iujn
nigra rubujo sakojn. Trovi la sakojn en la sxranko sub la profundiĝi ŝi iras denove en la salono kaj metas Doug la
brakoj kaj kruroj en apartaj sakojn.Doug la korpo estas ankoraŭ peza kaj ŝi batalas kiel ŝi metas sakon sur lian
kapon kaj glitas la sakon malsupren sur liaj ŝultroj. Uzanta alia sako ŝi metas la malsupra duono de lia korpo en ĉi
tiu kaj faras sian eblon por tute kovras la desmembrado korpo. Lace sxi eksidas sur la planko kaj apogas sian
dorson kontraŭ la muron.

Ĝi aspektos tro suspektema se sxi estis fosi la ĝardeno en la mallumo do ŝi decidas meti Doug en la barako.
Efektivigi la brakoj kaj kruroj en lia mola sakojn estas facila kaj sxi metas ilin en la angulo de la barako. Repreni
Doug la torso kaj kapo estas malfacila kiel ĝi estas peza kaj la du sakoj, ke ŝi tuj komencas apartigi. Trenante sur la
fundo sako ŝi hoketojn la korpo en la brakojn kaj luktoj el la ŝedo; delasante ĝin sur la plankon sxi Slams la pordo
fermita kaj rigliloj kaj enfermas lin firme.
Nun tute elĉerpita Suzy iras denove en la salono kaj kovras la sango trempita tapiŝo kun malnovaj gazetoj. Irante
en la banĉambro ŝi kuras la akvo por bano. Desposeyendo ekstere siajn vestojn ŝi marŝas al la kuirejo kaj metas
ilin en la lavmaŝino. La matenigxo vekas ŝin, kiel faras la brua hundo tri pordojn for. Sulkante la frunton en ĝeno
Suzy enterigas sin en la lito kovras kaj dormas dum aliaj duonhoro antaŭ la leterportisto, pelante literoj tra la
pordo vekas ŝin. Reklinante kovras Suzy fiksrigardas supren al la plafono; Doug vizaĝo estis gardinta aperante en
liajn sonĝojn en la nokto donante al ŝi maltrankvila dormo.
Getting el la lito Suzy metas sur sian ĝardenistiko vestojn kaj iras en la kuirejon por forta kafo. Ŝi sentas tro tedas
por manĝi kaj sidas ĉe la tablo trinkante sian kafo; memorante la sono de la letero skatolo ŝi staras kaj iras al la
pordo. La gaso kaj elektra bekojn ne estas kion ŝi bezonas.
Walking reen en la kuirejon Suzy ĵetas la leterojn malsupren ne esti malfermis ilin kaj ignorante ŝi kafon reprenas
la ŝlosilo al la budo kaj iras eksteren.
La mateno estas iom malseka kaj malvarmo kaj Suzy looks up vidi blua ĉielo formante. La gazono estas kovrita en
frua mateno roso kaj Robin kantas de la supro de la florado ĉerizarbo ĉe la fundo de sia ĝardeno. Ĝi aspektas kiel
ĝi tuj estos mirinda tago, post kiam ŝi faris iun laboron!
Se vi malŝlosos la barako pordo sxi malfermas ĝin larĝa kaj kolonoj ĝin malfermi per la malnova korto balailo,
rigardante ene Suzy vidas ke iuj el la mola sako kiu ŝi uzis por kovri Doug la torson estis ŝirita kaj ŝirita.
Ratoj! Ĝi devas esti. Apogante en Suzy reprenas la fosilo kaj forko, kiuj estas ĝuste ene de la pordo kaj marŝas
ronda al la flanko de la barako. Malfeliĉe ĝi signifos fosas sian Daffodil diakilo, sed faros bonan lokon por kreski
koridoron faboj.
Cxirkauxrigardante por entrometido najbaroj Suzy vidas ke ĉio estas kvieta kaj malŝpari tempon komencas fosi.
Unu kaj duona horoj poste laca, sed feliĉa Suzy, enfermas la barako pordo kaj marŝas malrapide reen al ŝi
bungalow. Turning ĉe la malantaŭa pordo sxi vidas sxin kreita kaj ne povas helpi rideto kiel ĝi aspektas tiel neta kaj
ordigita. La fazeolo polusoj estas ligitaj en kvin wigwam formoj kaj estas pretaj por la fazeoloj.
Irante ene Suzy piedbatoj sur ŝia kota trejnistoj kaj surmetas pura karaj; promenis en la salono ŝi ne perdas
tempon en kopii la mebloj. Uzanta sia akra tranĉilo tranĉas ŝi tranĉas for la sangon trempita tapiŝo kaj subyacía.
Trenante la tapiŝo estis ŝi tucks ĝin malantaŭ la barako decidante bruligu nokton, kune kun la sango trempita
plasto sakojn, kaj la vestoj ŝi estas vestita!
Desposeyendo siajn vestojn sur la kuireja malsupren al sxi subvestoj Suzy iras en la banĉambro kaj turnas la
varma akvo sur por bano. Promenante en ŝian dormoĉambron Suzy malfermas sian antikvaj juglandarbo veneered
vestogardisto kaj pensas kion ŝi tuj vesti. Suzy Slams la antaŭa pordo kaj paŝoj rapide laŭ la pado, malsxlosi Doug
la aŭto, kiu estas nun lia;ŝi saltas en kaj startas la motoro. Ĉi tiu estas la unua fojo, ke ŝi estis ekster ekde Doug
morto kvar tagoj nun kaj ŝi bezonas esenca aĉetoj. Kafo kaj sukero kaj lakto ĉefe kiel ŝi apetito estis malriĉa. Suzy
estis okupita purigi la salono kaj provante matoralo la floorboards kiuj trempita en sangon.
La sango restis trempitaj en la floorboards kiel nigra makulo kaj Suzy rimarkis ke nova tapiŝo estas bezonataj.
Suzy estis mezurita la ĉambro sed ne povis riski tapiŝo fitters venanta en ŝia bungalow. Tiranta ĝis ekster la angulo
butiko Suzy havas grandan plezuron vidi ĝin malplena de klientoj ene kaj eliras la aŭto rapide; enfermante ĝin ŝi
eniras la butikon kaj faras sian vojon al la kafo kaj sukero. Superbazaro ŝajnas tro por ŝi en la momento kaj Suzy
reprenas granda kruĉo da kafo kaj du sakoj da sukero. Portante ilin al la gxis sxi metas ilin sur la vendotablo kaj
marŝas sur la fridujo repreni du grandaj boteloj de plena graso lakto kaj revenas al la vendotablo kiel la knabo kiu
servas, tutaj ilin sur la gxis. Pagi sian monon Suzy diras gxentila 'Dankon' kaj armilojn ŝarĝitaj per siaj aĉetoj
marŝas al la aŭto.
Meti la lakton malsupren sur la pavimo Suzy malfermas la aŭto kaj metas la kafon kaj sukeron sur la malantaŭa
sidloko. Dum ŝi reprenas la lakto Volkswagen Polo iras ĝis proksime al ŝia aŭto kaj parkoj. Suzy aspektas en kolero
kiel la ŝoforo, parkejo tiel proksime faris ĝin malfacila por ŝi forpeli kiel aŭto ankaŭ parkis antaŭ ŝi.
"Saluton Suzy." Diras la ŝoforo kiel li malfermas la pordon kaj eliras; estas ŝia universitato amiko Lewis.
"Saluton Lewis, longan tempon ne vidas." Ŝi ridetas.

"Jes estinta tempo, kiel vi fartas?" Li respondas kun aŭtenta plezuro ĉe ilia kunveno. Lewis ankoraŭ havis longajn
harojn kiel ŝi memoris kaj kolektis kelkajn grizajn harojn kaj sulkoj kiel li kadukiĝis. Sed Suzy memoras lin kvazaŭ
estis hieraŭ, ne la dek kvin jaroj estis.
"Belaj dankas vin, kaj vi?"
"Ĉiuj bonaj por vidi vin, kie estas Doug?"
"Ni disigas lunde."
"Ho, pardonu aŭdi tion, sed unu semajnon ne estas tre longa vi reiros kune denove."
"Ne, ne ĉi-foje li movis eksteren, foriris por vivi kun sia imago virino." Suzy mensogas.
"Do vi estas en via propra nun, neniu koramiko?" Demandas Lewis espereble, kiel li ĉiam imagis Suzy.
"Jes tute sola nun, tuj forlasi ĝin dum tempo antaŭ ol mi implikiĝi kun iu denove."
"Vi sonas pozitiva pri tio, ĝustatempe, se mi vizitas vin?"
Suzy rigardas Lewis, ŝi ĉiam ŝatis lin kaj povis fari kun iu kompanio, "Jes tio estus bela." Ŝi diras sian rideton
pligrandigi.
"Kion vi ĝis nun? Mi ekhavis la tagon hodiaŭ se nun ne estas tro frue? "
"Estu bona vidi vin; tiel longe, kiel vi movas vian aŭton dorso." Respondojn Suzy kun granda rideto kiam sxi
malfermas sian aŭton pordo kaj atingas en kaj metas la boteloj de lakto al la pasaĝero sidejo.
Lewis tenas sian pordon malfermos ĝis ŝi staras forte kaj fermas ĝin firme, "Vidu vi en ĉirkaŭ kvin minutoj, mi
devas akiri iom baccy."
"Ok vidi vin en kvin." Ridetas Suzy kiel Lewis marŝas al sia aŭto kaj metas en malantaŭ la rado. Komencante la
motoro kun la aŭto pordo malfermi li renversas la aŭto ĉirkaŭ du metroj kaj horloĝoj Suzy kiel ŝi dorsflanka kaj
eltiras sur la vojon.
Donante al ŝi ondo Lewis pelas lian aŭton antaŭen kaj turnas la motoro malproksime. Suzy aŭdas Lewis elsxiros
en lia aŭto, venante el la kuirejo ŝi malfermas la pordon al ridetanta Lewis kiu estas promeni laŭ la pado al ŝi.
"Hi Suzy, gotta agnoski ke estas bona vidi vin."
"Kaj por vidi vin, venu en mi faras kafon en la kuirejo."
Lewis sekvas Suzy kune la salono kaj eniras sian grandan brilkoloraj kuirejo de flava pentritaj muroj kaj malhela
flava kuirejo unuoj ellaborita kun rozkolora granito worktop, "Sidiĝu Mi verŝos vian kafon."
Lewis eksidas ĉe la tablo en hardback seĝo, "Do kion vi faris post kiam vi fariĝis libera virino?"
"Nenio vere, nur ĝuas mem havi la lokon por mi mem." Ridetas Suzy kiel ŝi metas tason de kafo en fronto de
Lewis.
"Nice unu dankon, jes, vivante sur viaj havas multajn irante por tio kaj mi estis farante ĝin por sufiĉe tempon."
"Kio neniu fianĉino?"
"Ne ne ekde Holly, ŝi prenos pli ol kelkaj jaroj por atingi la aferon."
"Vi estis kun sxi longan tempon kaj mi scias ke vi amas ŝin profunde, sed mi ĉiam sciis ke ne daŭrus." Respondojn
Suzy kiel ŝi eksidas al la tablo apud Lewis, konsciaj pri la aĝo breĉo kiu estis inter ili; Holly estis dudek du jaroj kaj
Lewis kvardek kvar kiam ili ricevis kune.
"Mi estis ĉiam de la penso, ke ĝi neniam okazis en la unua loko, sed la amo faras strangajn aferojn al vi." Diras
Lewis kun malĝoja mieno.
"Kio estis, ke mi aŭdis pri vi ĵetante ŝin el la aŭto en Kimrio?" Demandas Suzy kun severa vizaĝo.
"Jes mi perdis multajn amikojn super tio, iom maljusta vere kiel neniu volis aŭskulti al mia flanko de la epoko."
"Mi aŭskultas nun." Suzy diras firme.

Lewis rigardas Suzy akre, li sciis ke sxi kaj Holly estis la plej bona de amikoj kaj ŝi nur aŭdis Holly flanko de la
rakonto. Suzy estis unu el la popolo kiam li aŭdis Holly la rakonto estis ĉu tute ignoris lin aŭ faris malĝentila
komentoj en tiu momento. Kiel la jaroj pasis Lewis sciis ke Suzy kaj Holly elfalis kaj ne estis amikoj dum jaroj.
"Ĉu gravas nun?" Demandas Lewis malgaje.
"Tio ja al mi, mi ĉiam miris kio vere okazis inter vi du."
Lewis prenas sip de sia kafo kaj metas la mug malsupren sur la tablon, ne rigardante Suzy li komencas paroli;
"Kiel vi scias prenis al ni kelkajn monatojn por fendi supren, ni estis aplikita por tiuj postenoj en Kimrio en
esplorado facilecon ĉirkaŭ ses monatoj antaŭ ni komencis malkonsentas pri aĵoj.Mi volis labori en la laboratorio
kaj kiel sorto havus ĝin la kompanio bezonas tradukiston kaj Holly povis paroli kvin lingvoj inkluzive de la ĉina. "
"En la momento ni vidis ĝin kiel preskaŭ magia, ke ni laborus kune en la estonteco kaj en la wilds de Kimrio; ĝi
estus sonĝo realiĝis. La intervjuoj estis ankoraŭ sur la sama tago kaj eĉ se ni ne pretigis tre bone en la momento
mi veturis al ni tie. "
"Ĉiuj kiuj maniero, kiu pagis por tiu?" Postulas Suzy.
"Mi pagis pli, mi eĉ pagis la lito kaj matenmanĝo; en apartaj ĉambroj por ke kosto iom pli. Mia intervjuo iris bone
kaj ene kvin minutoj mi sciis mi ricevis la laboron, mi pasigis la sekvanta duonhoro parolas la BirdLife kiu estas en
Kimrio. Mia intervjuanto, a Mister Jones estis Birdumo entuziasmulo kaj ni igis momenteto amikoj. "
Lewis paŭzoj por spiro kaj prenas sip de sia kafo antaŭ daŭrigi, "Ilekso la intervjuo ne iru tiel, kiel ŝi estis
intervjuita de ses diversajn homojn samtempe. Liaj du malfortajn punktojn ili diris al ŝi parolis ĝuste fronte de
grupo, kiu signifas sin, kaj ŝi ĉina. Ŝajnas ke estas miloj da dialektoj en Ĉinio kaj Holly lernis la malĝusta aĵoj. "
"Ŝi prenis la intervjuo tre malbone kaj estis konvinkita ŝi malsukcesis; kiu estis mia tuta kulpo de kurso. Ŝi
komencis havi rajton iri en mi por sugesti la laboron, por preni sxin tie kaj faris siajn elteni tian malbonan
intervjuo. "
"Ĉu vi volas pli da kafo?" Demandas Suzy.
"Ne mi estas fajna dankon, ĉiuokaze, la disko sin de la esploro sidejo estis tra la montoj. Ĉi tiu loko estis bone
kaŝita for, eĉ kun la mapo ni veturis dekstra estinteco trifoje antaŭ ol ni trovis ĝin. La monto ŝoseoj estis vere
mallarĝaj kaj streĉis supren kaj malsupren la valoj kaj mi vere devis koncentriĝi pri mia stirado. Sed de la momento
ni veturis for Holly komencis ĝemi kaj havante iras ĉe mi por fari sian suferas tian humiligon al manoj de tiuj ses
terura homo."Por pli de horo ŝi ĝemo kaj kriis kaj mi povis vidi la malamon ŝi nun sentis al mi kreskis kaj kreskis. Ŝi
fariĝis aparte abusivo kaj mi preskaŭ frakasis la aŭto, mi vidis signon montrante la vojon al iu akvofaloj kaj pensis
ke estus bona ideo por halti kaj ripozi dum kelkaj minutoj. "
"Ni nur estis marsxadis tiu vojo dum ĉirkaŭ cent metrojn kun Holly plorante kaj ĝemadis tuta vojo, kiam ŝi
decidis ke ŝi volis pisi. La vojo ni estis sur estis tute malfermitaj kaj ne estis reala arboj aŭ arbustoj pri.
La loko estis forlasita kiam ni alvenis tie por Holly faris min marŝi al la aŭto dum ŝi pee'd sur la vojon. Apenaŭ se
sxi komencis kiam ĉi tiu viro kaj virino venis marŝante sur la vojo. Tirante ŝin knickers rapide ŝi trempis sin kaj kiam
ni reiris al la aŭto ĉiuj infero malfermiĝis. "
"Vi certe vi ne volas pli da kafo?" Persistas Suzy.
"Mi preskaŭ finis, tio estas se mi ne tedas vin?"
"For de ŝi kaj mi povas diri al vi ne mensogis al mi." Certigas Suzy.
Lewis donas Suzy nepara rigardon dum li daŭrigas, "Ho jes," li diras kiam li memoras kie li ĉesis paroli, "Kiam ni
alvenis en la aŭto Holly iris tute freneza, kriante al mi, ke estis mia kulpo ŝi malsekigis al si la knickers kaj kia terura
loko alporti ŝin! Mi povus porti ne plu tiel komenciĝis la aŭton kaj veturis tiel rapide, kiel estis sekure eblas atingi
sian hejmon, kaj for de mi!
Malĝoje ŝi ne fermos, kiam ŝi komencis havi go ĉe mi por renversante mia panjo, kiam mi fariĝis mopedo
Hooligan je la aĝo de dek ses mi komencis reprezaliojn iom. Kriante al sia silenti ĵus faris sian plej malbona kaj ŝi
turnis vere aĉa. Mi bezonis benzino tiel tiris en tiun garaĝo. Ilekso faris neniun kontribuon al la benzino kostas sed
estis interkonsentintaj helpi pagi antaŭ ol ni forlasis hejmon la antaŭan tagon.

Kiam mi demandis ŝin pro benzino mono sxi iris freneziĝis kvazaŭ mi postulante monon kun minacoj, a tenner
farus min feliĉa. Neniel estis ŝi tuj donu al mi monon por mi puŝis ŝin el.Ŝi postulis sian veston, kiun mi ĵetis el la
fenestro kaj forveturis. Mi bezonis pli ol horon por trankviligi kaj por tiam mi estis sur la aŭtovojo kaj ne povis
memori, kie mi forlasis ŝin tiel mi iris hejme. "
"Tio ne estis la vojo, kiun mi aŭdis." Diras Suzy rigardante Lewis en la okuloj. Lewis fiksrigardas dorso kaj Suzy
povas vidi Li diris al ŝi la veron, kiel li vidas.
"Pardonu al devas demandi kaj vere ĝi estas neniu el miaj negocoj, sed se mi iras al vi veni ĉirkaŭ kaj ni eliru ie;
mi malamas ĝin se vi verŝis min en la mezo de nenie." Ridetas Suzy.
"Ilekso havis hidan vojon per vortoj; kutimis vere tedi min, kiam sxi havus iras ĉe mi por io mi faris malbone jaroj
antaŭ ol mi renkontis ŝin. Jes tio estis mi tiam, ne mi nun, kaj ŝi ne volis akcepti, ke mi povus lerni kaj ŝanĝi. Nu ne
kiam ŝi estis en unu el siaj malamema humoroj. "
"Mi aŭdas ŝi tedas via fratino?" Demandas Suzy senkulpe.
"Vi devas aŭdis ke de Holly," respondas Lewis kolere, "Jes, mi aŭdis ke, ĉirkaŭ ses semajnoj post tio okazis Holly
decidis diri al mi. Ŝi ne diris al mi tro multe, sed por kio mi komprenas ŝi havis rajton iri en mia fratino; kvazaŭ mi
diris la vortojn. Mi ne pensis tro pri ĝi unue kiel mi ne pensas, ke mia fratino kredus ŝi. Sed kredu ŝi kuŝas sxi faris,
kaj Mi ne parolis al sxi tiam. "
"Kiel longe estis?"
"Dek jaroj, eble pli." Respondas Lewis la malĝojo en lia voĉo tre evidenta.
Tiutempe mi estis tiom plena de malĝojo por mia panjo, kiu vi scias mortis de la malsano de Alzheimer? Kaj kia
horora maniero iri tio estas. "
"Jes mi scias, mi memoras vin viziti sxin en la domo." Respondas Suzy
"Sed Holly uzata por iri bone kun via panjo?"
"Jes sxi faris kaj ili kutimis sidi dum horoj kaj paroli, Panjo esti Mum dirus al ŝi la tutan familion sekretojn pri mi.
Mi estis iom de rufián kiam mi kreskis, esis motorciklo kaj malpura Levis, ĝis mia panjo estus colarse en mia
cxambro kiam mi estis en laboro kaj lavu ilin! "Ridetas Lewis;"Malpura greaser kun nove lavis tranĉi-malsupren kaj
creases en sia Levis ne persvadis la bildo. Ilekso provis fari min senti kulpa por tio, la kvanto de streso Mi jxetos
Mian Panjo. "
"Vi probable ne, mi ne volas mian filon esti malpura Biker." Konsentas Suzy.
"Mi estis punk kid kiu ne konscias pri tiaj pensoj, kiom estis mi scii?" Demandas Lewis defende.
"Nu mi atendas vian Panjo kaj Paĉjo diris al vi." Establu Suzy en deadpan voĉo.
"Ili probable faris, sed mi neniam aŭdis ilin, kaj mi pensis ke mia fratino konis min bone ol tio." Shrugs Lewis kun
malĝoja rideto.
"Estas pli bone amis kaj perdis ol neniam amis ajn." Citas Suzy atendante, lumiganta la humoro.
"Jes, kaj tio estis ĉar mi amis ŝin, ke ni devis dividi." Ridetas Lewis.
"Tio faras multajn senco Lewis."
"Ĝi faras kiam vi pensas al alia dek aŭ dudek jaroj antaŭe, eĉ nun. Kiel nia fizika diferencoj estus enorma kaj kiel
vi jam rimarkis mi iras multe pli malrapida nun. "
"Mi ne rimarkis." Kuŝas Suzy, "mi ĉiam miris se tiu estis la kialo, kiel vi estas dediĉita al ĉiu alia."
"Jes tio estus plej maljusta al ŝi, ŝi estus finis esti la carer al maljunulo edzo."
Suzy arrepiente alportante supren malĝoja memoroj kaj rapide ŝanĝas la temon, "Vi ankoraŭ vivantaj en tiu iom
plata por la malnova gaso verkoj?" Ŝi demandas.
"Jes ankoraŭ ekzistas, ĝi estas iom brua foje sed mi fermis la pordon kaj ŝlosi la mondo ekster kaj mi kutime trovi
ion por fari, ĉu rigardante Telly aŭ ludante pri la komputilo."

"Vi ankoraŭ skribi tiujn librojn, kiom vi faris nun?"
"Nur kvin sed mi havas kelkajn pliajn en la go kiu helpas halti la frenezo, aŭ estas eble la kaŭzo de tio, bona
maniero por provi kaj ĉesi fumi." Ridas Lewis.
Suzy gajigas lin aŭskulti ridi kaj vidi lian ridetantan vizaĝon kaj gajigas lian kompanion. Ili parolas dum horo aŭ pli
ĝis Lewis bezonas respondi la alvokon de la naturo.Kiel li ekstaras de la tablo kaj komencas marŝi el la kuirejo Suzy
rimarkas ke ŝi ne eltiris Doug la toiletries.
Maltrankvile ŝi staras kaj iras tra la kuirejo fenestro kaj rigardas eksteren ĉe dorson ĝardeno. La nova kura fabo
diakilo aspektas neta kaj ordigita kiel faras la reston de la ĝardeno kaj ŝi revenas al la tablo kaj eksidas.
Lewis revenas en la kuirejon kelkajn minutojn poste kaj dum li eksidas li aspektas Suzy en la okuloj; "Doug lasis
en iom de rapidi; kio okazis ke vi havas lukto?"
Suzy fiksrigardas denove en Lewis okuloj ŝi menso kuroj pri kion diri kiam ŝi rimarkas cxiujn de Doug la posedoj
ankoraŭ estas tie, sed estas savita de respondante kiel Lewis vizaĝon koloroj iomete, "Pardonu Suzy ke estas
neniu el miaj negocoj, bonvolu ignori la demandon kaj Mi faros al vi alian. "li ridetas pacigi.
"Kio estas tio?" Demandas nervozan Suzy.
"Kiam vi trinkis vian kafon vi ŝatus eliri el tie kaj venas tutan diskon sur la plaĝo?"
Lewis tiras al la forlasita aŭto parko kaj ŝanĝas la motoro al ekstermo; "Ŝajne ni ekhavis la lokon por ni mem, ni
esperas, ke estas la sama kiam ni atingos malsupren sur la strando.
Suzy kapsignas en konsento aperante perditaj en siaj pensoj kiel ŝi malfermas la aŭto pordon kaj eliras, fermante
ĝin firme ŝi marŝas al la maro kaj rigardas sur la seafront. Al soleca hundo walker eble kilometro for estas la sola
signo de homa vivo kaj ŝi rigardas al la maro. La tajdo estas ekster montrante la vastan mudflats kaj povas klarigi
kial la strando estas malplenaj de homoj. Lewis marŝas ĝis Suzy kaj staras apud sxi dirante nenion dum li portas en
la timinda vido.
Malproksime sur la tajdo linio li povas vidi linion de blankaj mevoj paddling en la akvo serĉado por nutraĵoj. En la
koto ostro catchers kaj curlews serĉo vermoj kaj marisko per siaj longaj bekoj;la eerie alvoko de kurlo rompas la
silenton ŝajnante aldoni profundo kaj vívida atmosfero al la sceno.
"Venu do." Diras Lewis ekscitite eklevita en la gxojon de la odoro de la maro kaj la liberecon kiu proponas kaj li
precipita kune la eta vojo al la strando.
Suzy sekvas rapide malantaŭ eklevita en la sama entuziasmo, ĉi tiu estas la unua fojo ŝi estis al la maro ĉi jaro kaj
ŝi ne rimarkis kiom ŝi maltrafis ĝin. Walking malsupren sur la strando Suzy precipita al la koto kaj haltoj ĉe la limo
kun la ŝtonetoj de la strando kaj la mudflats. Lewis brue kunigas ŝin, lia grandeco dek trejnistoj disigan sur la vasta
ŝtonojn ĝis li staras apud sxi.
"Kia fantazia loko ĉi tio estas, ĝi sentas kiel mia animo estas flosante sur la venteto." Diras Lewis kiel li ridetas
larĝe.
"Jes, mi scias kion vi volas diri kaj jam pasis aĝoj ekde mi estis tie." Konsentas Suzy.
"Bonan ideon, ni povos promeni tie, for de la urbo?" Ŝi petas rigardas al la strando kiu etendiĝas for ĝis ĝi verigas
la horizonto.
"Kion ajn, mi estas nur feliĉa esti ĉi tie, konduki plu." Ridetas Lewis.
Suzy, subtenante proksime al la koto marŝas malrapide kune rigardi en la malgranda roko stagnas kaj foje
klinante malsupren por pli proksiman rigardon. Tiny fiŝeto disblovos ŝin alproksimiĝon kaj kaŝi sin en inter la rokoj
kaj algoj en la lageto. Suzy ridas kaj punktoj en malgranda verda krabo kiu provas kaŝi inter la rokoj kiel granda
krabo subtenas puŝante ĝin for de ĝia kaŝejo.
"Kiel maljuna vi estas Suzy? Vi estas kiel malgranda infano. "Ridas Lewis subenrigardante al la kraboj.
Pluraj horoj poste kaj marŝante manon Suzy kaj Lewis alvenos denove en sia aŭto. Se vi malŝlosos la pordojn
Lewis malfermas la ŝoforoj 'pordo larĝa kaj sidas sur la segxo malantaŭ la stirrado kun la piedoj tuŝi la plankon
ekstere.Volonte sidas kaj ripozi Suzy ricevas en kaj sidas en la pasaĝero sidejo apud li. Lasante ekster laca
kontenta ĝemo Suzy fermas la okulojn kaj apogas en la sidejo.

"Mi ĝuis tion, ni sidas ĉi tie dum kelkaj minutoj kaj tiam Mi kaptos vin hejmen, vi aspektas eluzita." Ridas Lewis.
Suzy malfermas siajn okulojn ridetantaj larĝe; "Ne volas ke vi iras tro granda estrita, sed tio devas esti la pli bona
tempo mi havis ĉi-jare."
"Gaja aŭdi ĝin, jes mi vere ĝuis la promenadon tiel por ke signifas, ke vi faros denove?" Lewis petas espereble.
"Jes, ni devas." Ridetas Suzy kiel ŝi fermas siajn okulojn denove.
Ili sidas en la aŭto ĝuante la silento dum proksimume kvarono horo antaŭ Lewis fine fermas la pordon kaj turnas
la motoro plu. Suzy Slams ŝia pordo silentita kaj metas sur sian sekurecon zonon. Prenante longan finon rigardi la
maron ŝi suspiras contently kaj distras kiel Lewis pelas ŝia hejmo.
Lewis tiras la aŭton al alta ekstere Suzy la bungalow, "Thanks for mirinda tempo Suzy, mi esperas ke vi volis diri
kion vi diris kaj ni povas fari ĝin denove baldaŭ."
"Ĉu vi ne venon por kafo? Ĝi estas la malplej mi povas fari post vi prenis min al la marbordo, kaj mi vere soifas. "
"Kiam ni atingos tion denove tiam?" Demandas Lewis atendante Suzy diri ŝi 'alvoki lin'.
"Kion pri morgaŭ, malfrue matene?"
Lewis estas surprizita kaj prenas lin kelkajn momentojn por respondi, "mi estos tie." Li ridetas.
"Certe vi ne venos en?" Suzy persistas.
"Mi volas, sed mi havas kelkon mi devas fari, danke denove por mirinda momento."
"Ok ĝis mateno." Ridetas Suzy kiel ŝi unclips ŝia seĝo zonon kaj malfermas la pordon, "Ne lasu min." Ŝi finas kiel
ŝi fermas la pordon kaj horloĝoj Lewis drive for.
Ridetante, Suzy marŝas kune ŝi pado al la pordo, malsxlosi ĝin ŝi paŝoj ene kiel memoroj de Doug inundo en ŝian
menson. Sulkante la frunton ŝi promenas en la kuirejon kaj metas akvon al sxvelajxon, rigardante el la fenestro ŝi
rigardas la novan kura fabo diakilo kaj ridetas. Ĝi sentas bone havi lin kuŝantan, kie ŝi povas vidi lin.

Lewis pelas malrapide laŭ la vojo, liaj pensoj en la strando kaj Suzy anstataŭ kien li iras. Gaja, ke mi renkontis ŝin
denove li ridetas kun la feliĉa memoroj de hodiaŭ kaj de la tagoj, kiam ili unue sciis reciproke je universitato.
Ili ambaŭ estis datiĝas malsamaj personoj tiam kaj ilia amikeco komenciĝis sur bona bazo de neniu sekso. Dum
liaj jaroj ĉe universitato ili intense studis kaj ludis malmola, Lewis ridas pri la memoro de Halloween nokton en la
urbo. Suzy estis pentrinta ŝia vizaĝo pala blanka kun nigra okulo bazoj kaj eluzita shredded litkovriloj kaj rigardis
vere timigas. Li vestis longa ruĝa veluro mantelon kaj kaŭĉuko masko de malnova maljunulo.
Lewis frowns je la memoro de la unuaj kelkaj horoj, li manĝis ĉirkaŭ kvindek magio fungojn antaux ili eliris, kaj
portante la kaŭĉuko masko estis montriĝis granda eraro.
Kiel la fungojn tenis sian specialan povon Lewis komencis sobrecalentamiento en la masko. Bonŝance li estis
alveninta al Suzy la de tiam kaj eliris sur sian salono planko. Suspekti ke estis la kialo por lia kolapso Suzy
senvestigis la maskon kaj mantelon ekstere kaj lavis sian vizagxon en malvarma akvo, metante lian temperaturon
sube.
Post rakonti al li kion ŝi pensis pri li Suzy pentris sian vizaĝon en la sama celo kiel lia. Post pluraj tasoj da forta
kafo li forlasis la masko malantaŭe. Parkadejo lia aŭto ĉirkaŭ la dorso de lia plata Lewis enfermas la pordoj kaj
piediras ĉirkaŭe ĉe la fronto de la konstruaĵo. Ĉiuj estas trankvila kiel ĉiam kaj li faras sian vojon al sia plata,
enirante la kuirejon li metas akvon sur boli fari teon dum li memoras Doug la razilon, dentobroso kaj la masklo
toiletries kiuj disjxetis sur la bano. Pro scivolemo li rigardis en la granda vimenajxa lavita korbo kaj vidis kelkajn el
Suzy la makulita de sango vestojn kaj Doug la Pink Floyd ĉemizon sube.
Suzy ne esti vera kun li estas evidente li pensas kiel li verŝas varma akvo en sian kalikon. Li sciis Doug kaj Suzy
havis teruran kverelas, sed li neniam vidis sangon desegnita. Viglas sian teon li metas la uzita teabag en la bin kaj

aldonas lakton de la fridujo. Sidante ĉe la tablo li sips sian teon kaj provas memori kio ankaŭ sentis maloportune
kiam li estis en Suzy la bungalow.
Suzy estis nervoza, kiam li unue alvenis kaj Lewis jxus metis gxin sur nerviosismo pri li kiel ŝi estis tie tute sola. En
la momento li faris kredas ke estis iom kontraste Suzy; ili scius reciproke dum pli ol dek kvin jaroj nun kaj li neniam
faris ajnan nepropra antaŭas al ŝi.
Ĝi estis jaroj de kiam ili vidis unu la alian; la lasta tempo estis jaroj ĉe James naskiĝtago festo. Antaŭ la festo ili
estis proksimaj amikoj kaj ofte li irus rondaj kaj vespermanĝi kun ŝi kaj Doug.
Levita de la tablo Lewis faras pli teo kiel li pripensas Suzy la sinteno en tiu partio; jes ŝi estis jam submetita kaj ĝi
estis aspektis kiel ŝi kaj Doug havis argumenton. Sulkante la frunton dum li sidas reen antaux la tablo Lewis fermas
la okulojn kaj provas re-vivi James partio. Nun li pensas pri tio kaj memoras sxian vizagxon li rimarkas ŝi estis
timigita, tre timigita.
Kulpo inundoj per li kiel lia reago estis teni sin malproksima kaj Suzy provis paroli al li plurajn fojojn en tiu nokto.
La memoro faras lin ŝanĝi malkomforte en sia seĝo kiel ĉiufoje Suzy provis paroli al li; Doug estis interrompita kaj
fizike tiris ŝin.
Li havis sxi tie malsupre, kaj por la jaroj inter ili drivis aparte kiel Lewis sentis ke estis neniu el liaj negocoj. Suzy
lumoj la fajro en la dorso ĝardeno kiel mallumo alvenas; la fajro konsistas malnova ĝardeno skombroj kaj kion ajn
ligno ŝi povis trovi kuŝas ĉirkaŭe.La fajro kaptas rapide sur morta herbo kaj branĉetoj opcio lumo por la glazuro,
kiu kovras la malnova komodo kiu estis en la barako. Cxirkauxrigardante ŝi povas vidi neniun spioni okuloj kaj
atingo en nigra rubujo sako eltiris Doug la bovistoj. Ĵetante ilin sur la fajron ŝi rigardas ilin bruligi kaj aldonas pli de
lia sango trempita vestojn. La tapiŝo de la salono bruligas bone, kune kun sia malnova vestojn kaj pli de Doug la
novaj.
Suzy pasigas la plimulton de la vespero detrui ajnan evidenteco de ŝia eks-partnero; ĉiuj de liaj vestoj, botoj kaj
ŝuoj kun sia kondukado licenco kaj neniu papeleo kun lia nomo sur ĝi iris sur la fajron. Rigardante la fajron ĝis nur
rescoldo ardis Suzy superas endome por bone gajnis bano, kiel ĝi marŝas en la banĉambro vidas Doug la
dentobroso, razilo kaj toiletries. Malbenado laŭte ŝi kolektas ilin kaj revenas al la fajro ekstere. Nur la dentobroso,
kombilo kaj flanelo forbruligos kaj sxi metas la ceteraj en la rubujo.
Irante returne en la banĉambro Suzy temas sur la varma akvo por ŝia bano kaj rigardas ĉirkaŭ ŝi bungalow por
nenio de Doug la sxi eble maltrafis. "Kio okazis al Doug? Tio estas lia tria tagon. "Darren petas lia estro Adam.
"Ĉu ne aŭdis ion ankoraŭ, se li ne kontaktis nin per lunchtime mi tuj sonorigi sia hejmo."
"Nekutima por li preni liberan tempon, kaj tute ne permesos al vi scias, neniu scias, kio okazas?"
"Jes estas nekutima kaj nun vi menciis ĝin ni sufiĉe maltrankviliĝis pri li." Respondas Adam.
"Kial atendi ĝis lunchtime ĝi estas preskaŭ teo rompi nun."
Adam aspektas Darren en la okuloj kaj vidas la profunda zorgo li havas por sia amiko, "Ok, mi faros ĝin nun."
Diras Adam kiel li sin deturnas kaj piediras al la oficejo. Fermi la pordon li aspektas per sia telefono nombroj ĝis li
trovas Doug la numeron, reprenante la telefonon li markas la nombron.
Suzy estas en la salono provas forigi la sango makulas de la floorboards kun malmulta sukceso kiam ŝi aŭdas la
telefonon sonanta. Tio devas esti Doug la verkoj ŝi pensas, bone estis du tagoj. Piedo ŝi eliras en la koridoron kaj
reprenas la telefono ĉe, "Saluton." Ŝi diras en la buŝaĵo iom nervoze.
"Saluton, Susan ĉu ne? Jen Adam, de Doug la verkoj, kaj ni demandis kio okazis al Doug? "
"Doug? Ne li diris al vi tiam, jen tipa de li. "Respondas Suzy malestime kiel ŝi malamas esti nomita Susan.
"Ne, ni ne aŭdis ion de li, kion vi volas diri?" Demandas Adam kiel ĝentile kiel li povas, kiel li ne ŝatas la tono de
Suzy vocxo.
"Li foriris por vivi kun sia imago bito en Manchester kaj reckons li havas pli bonan laboron por iri al tiel! Bonan
cxion gxis jen kion mi diras. "Krias Suzy en la telefono.
"Mi bedaŭras aŭdi tion, bone ni aŭdis nenion do mi supozas ke ni devos atendi ĝis li kontaktoj ni, bedaŭras
trudi." Diras Adamo en tiu sama ĝentila voĉo.
Suzy diras nenion kaj pendas ĉe la telefono kun slam.

Adam fiksrigardas antaux la telefonon ofenditaj de Suzy la sinteno kaj krudeco al li; bone estis apenaŭ lia kulpo.
Metante la telefonon malsupren al la ricevilo Adamo malfermas sian oficejon pordon kaj iras serĉi Darren.
"Ahh tie vi estas, mi estis serĉante vin." Diras Adam kiam li fine trovas Darren kiu estas ĉe la malantaŭo de la
fabriko fumante cigaredon.
"Pardonu pri la fumado Adamo, ricevis akcepti Mi estas iom maltrankviligita Doug, ajna sorto?"
"Jes, mi ricevis pere de sia edzino Susan ĉu ne?"
Darren ridas; "Mi esperas ke vi ne vokis sxin tio?"
"Jes mi faris, kial ŝi ne ŝatas ĝin poste?"
"Ne sxi ne, veti ŝi ekhavis la rajton ĝibo kun vi, ajna novaĵojn sur Doug?"
"Tio klarigas sian sintenon poste," ridetas Adamo, "Ŝi reckons li iris vivi en Manchester kun sia imago iom, kaj
havas pli bonan laboron."
Darren frowns profunde, "Kion opinias iom? Tio estas la unua mi aŭdis pri ĝi."
"Krom se li faris ĝin sur la trankvila sen vi sciante?" Sugestas Adam.
"Ne maniero, li dirus al mi, ni estis kunuloj dum jarcentoj."
"Nu kio okazas Mi ne pensas ke estas por ni malhelpi."
Lewis ringojn la sonorilo sur Suzy la pordo, rigardante supren al la ĉielo, kiu estas kovrita en griza nubo, kaj li
pensas alie ili povas iri.
Suzy malfermas la pordon; vestita en malnova mara bluo sudadera kaj velkintaj blue jeans faras Lewis scivolas
kion sxi estis farante.
"Hiya ne estis bezono por vi vesti ĉe mi." Li diras kiel Suzy ridetas bonvena kaj staras unu flanko al li permesas
eniri.
"Nu mi pensis, ke mi faru la penado," Suzy ridas kiel ŝi aspektas antaux si, "mi estas okupata pureco, mi
bedaŭras ke mi ne sciis, kion la tempo estis."
"Ne ĉagrenoj, mi nur ŝercis ĉiuokaze, kiel vi aspektas granda." Ridetas Lewis pacigi kiel li promenas en la
koridoron.
"Iru en la kuirejo mi get changed."
"Ne hasto mi ne volas halti vin en via laboro, mi povas uzi la Loo survoje pasinteco petas?"
"Jes Kompreneble, se tiu estas kion vi venis ronda por". Ridas Suzy kiel ŝi rigardas Lewis retiriĝi reen.
Lewis eniras la banĉambron kaj fermas la pordon, ĉirkaŭrigardante li vidas, ke ĉiuj Doug la posedoj iris de la
fenestro fenestrobreto. Looking en la vimenajxa lavbutiko korbo li vidas ke Suzy la sango splattered vestojn kaj
Doug la sudadera iris ankaŭ. Lewis ne volis uzi la necesejon, lia ĉefa intereso estis Doug la posedoj, kiel dumnokte
liaj suspektoj de Suzy kreskis.
Flushing la necesejo li staras ankoraŭ dum proksimume dudek sekundoj antaŭ malfermi la pordon, tirante ĝin, li
iras apud la salono en la kuirejon.
«Pli bona nun?" Demandas Suzy per mola sarkasma voĉo.
"Mi vidas ke vi liberigis Doug la aĵoj kaj faris viajn lavita."
Suzy fiksrigardas Lewis konsternita de liaj vortoj;mallerte ŝi rigardas malsupren la plankon sxi alfronti pala.
Necerta kion diri, ŝi diras nenion kaj atendas Lewis.
"Mi konis vin de longe Suzy kaj mi scias aĵoj ne estas rajto kun vi kaj Doug, ĉu vi volas paroli pri ĝi? Mi estas via
amiko kaj mi devas konfesi Mi sentas min kulpa. "
Suzy aspektas supren al li, "Kulpa, kion vi tie havas por esti kulpa pri?"

"James partio, vi provis peti mian helpon tiam, jes?"
Suzy aspektas Lewis en la okuloj, kiel ŝi memoras reen al la naskiĝtaga festo, "Jes mi ne volas paroli al vi sed vi ne
volas scii."
"Tio estis nur pro tio ke mi kredis ke vi kaj Doug spertis lukto aŭ iu kaj mi ne volas en la mezo, vi esti edziĝinta kaj
ĉiuj, kaj li faris observu tirante vin."
"Mi sentis tute kolera al vi por kelka tempo sufiĉe post tio, mi devas akcepti." Respondas Suzy kun tuŝas de
malĝojo por sia voĉo.
"Tio estis jaroj, kio estis tio, ke vi volis paroli pri?" Demandas Lewis en amika voĉo esperante trankviligi ŝin.
"Mi volis diri al vi ke Doug batis min kaj virtuale tenas min kaptito."
Nun estis la vico de Lewis rigardi konsternita kaj li fiksrigardas al Suzy okuloj kiel la kulpon agas ene de li ĝis li
sentas, kvazaŭ li tuj eksplodos. Kolere li ekstaras kaj iras tra la kuirejo kaj el la malantaŭa pordo. Lasante la pordo
malfermi li marŝas laŭ la vojo al la barako spirado profunde. Lewis sciis ke la unuan fojon li vidis Suzy li estis
enamiĝinta kun ŝi, la Rapport kaj familiareco ili tuj havis inter ili faris sentas ili scius reciproke ĉiuj iliaj vivoj. Ili
ambaŭ havis partneroj jam kiuj ne ŝajnis gravas kiel faris la amon inter ili tre pura, kaj li sciis ke Suzy sentis same
pri li.
Moodily Lewis fiksrigardas antaux la planko kiel Suzy venas supren malantaŭ li, "Vi kutime fari tion, forkuri." Ŝi
diras malestime en lian orelon.
"Mi nur forkuri kiam mi damagxigxu."
"Hurt vi? Kion vi okazas pri? "
"Tio doloris, vi faris min sentas vere kulpa kvankam mi ne sciis ke estis tiom serioza. Mi kredis ke vi nur volis esti
feliĉa kun Doug. "
"Tute male, li estis smothering min tiam, kaj vi estis la sola kiu povus helpi."
"Kial nur mi? Vi havas multe da aliaj amikoj kaj familio. "
"Ili ĉiuj havis la saman sintenon kiel vi kaj Doug havis la ŝancon, ke vi mensogas al ili, kion li faris dum jaroj."
Respondas Suzy en afliktigxis voĉo.
"Eble ni iru reen ene en kazo vi havas ajnan entrometido najbaroj." Konsilas Lewis mallaŭte.
"Mi ne zorgas." Krioj Suzy, la streĉo de la lastaj tagoj finfine alvenis al ŝi kaj tie estis iu ŝi povis luigis gxin plu;
iamaniere! "
"Venu." Diras Lewis en tiu sama mola voĉo kaj tenante sian brakon milde kondukas ŝin reen en la kuirejo.
Sidante sxi malsupreniris al la tablo Lewis reprenas sian duonon malplena taso antaŭ ŝi, "mi faros vin ian novan."
Li diras kiam li turnas sin kaj iras super la sitelon.
Kiel Lewis plenigas la kaldronon kun malvarma akvo de la krano Suzy pri la malĝojo premas ŝin kaj ŝi komencas
plori kaj plori laŭte. Lewis ŝanĝas la kaldrono sur kaj marŝas sur al Suzy, metante sian manon sur sxian sxultron li
kliniĝas al ŝi paroli mallaŭte en ŝian orelon, "Lasu ĝin, tiam ni parolos."
Lewis staras kiel Suzy, metante sian kapon inter siaj manoj komencas plori incontrolablemente. Lewis premas
sxian sxultron milde rimarki ke Suzy perdas en emocio kaj aperas ignoris lin. Sentante malkomforta Lewis eltiras
lian manon kaj turnas sin kaj iras malrapide el la malantaŭa pordo. Fermante ĝin milde malantaŭ li, li marŝas laŭ la
vojo ĝis li atingas la restaĵoj de Suzy la fajro.
La fajro ne forbruligis tute kaj Lewis reprenas peco de sango makulita tapiŝo kaj rigardas ĝin atente. Rekonante
la tapiŝo al la alia ili havas en la salono Lewis rigardas la makuloj kaj rimarkas estas sango makulas!
Cxirkauxrigardante por ajna entrometido najbaroj Lewis povas vidi neniu kaj delasas la peco de tapiŝo en la mezo
de la cindro. Malgranda nubeto de fumo eskapas kaj Lewis horloĝoj kiel la tapiŝo komencas fandi, realigante la
fajro estas ankoraŭ fajrigi li kolektas pli tapiŝo fragmentoj kaj ĵetas ilin en la nun brulanta tapiŝo. Raking ĉiuj
unburned restaĵoj de branĉetoj, branĉoj kaj vestojn en la centro de la fajro Lewis rigardas ĉion bruli.

Sidante sur la malgranda ligna benko, kiu estas apud la barako, Lewis aspektas ĉirkaŭ Suzy la neta ĝardeno,
rimarkante la nova 'fazeolo diakilo' Lewis staras ĉe pli proksima rigardo. La grundo estas ankoraŭ freŝa kaj humida
montrante Lewis ke la makulo restis nur fosis hieraŭ aŭ en la lastaj tagoj. Iel Lewis scias ke Doug estas entombigita
tie, eble li povas flari lin sed li scias, ke li estas tie. Por bruligi la tapiŝo, teknike estas helpi kaj abetting, se tio estas
kio okazis. Suzy aspektas supren al li, sxiaj okuloj kaj ruĝa sore de plorado, ŝia vizaĝo estas cindrogriza kaj ŝi
krampas en strecxe al trempado malseka tuko. Lewis rigardas sxin sentante profundan amon interne li, ke li faras
tremas, "Cxu vi volas pli teon, la kaldrono devas esti bolas nun?" Li ridetas.
Suzy ridetas malforte interŝanĝe, "Kafo estus bona."
"Kafo estas." Lewis ridetas larĝe kiel li malfermas ŝrankon kaj prenas el kruĉo da kafo, "Vi volas sukero?"
"Jes mi petas partoj, vi volas unu?"
"Jes, mi ordigi vi unue." Li diras kiam li kulerojn kafo en la tason, verŝante la varma akvo en la tason li prenas el
botelo de lakto el la fridujo. Metante la botelon sur la tablon antaŭ Suzy pasas ĝi la pokalon de kafo kaj saketo de
sukero, "Helpu vin mem." Li ridas.
"Dankon, afabla sinjoro." Suzy ridetoj dum ŝi verŝas lakto en la tason.
Lewis forturnas sin kaj atingi grandan tason el la ŝranko, farigxas fortan tason da kafo kaj sidas male Suzy; "Start
parolas." Li ordonas milde kiel li verŝas lakto en sian kalikon.Piedo denove li metas la lakto denove en la fridujo kaj
sidas posteniras malo Suzy kun pridubi esprimo sur la vizaĝo.
Suzy aspektas timigita kaj nervoza kaj rigardante Lewis profunde en la okulojn ŝi diras al li de la koŝmaro jaroj
pasis kiel malliberulo kun Doug. Kiel ŝi estis batita kaj multfoje ŝlosita en la banĉambro kiam Doug forveturis al la
laboro. Ŝi sonĝis pri eskapo kaj James partio aperis bona ŝanco por atingi Lewis helpi sxin eskapi.
"Hang on tie." Interrompas Lewis en laŭta voĉo, "Kial mi? Mi demandis al vi, ke antaŭ kaj vi ne respondis al mi,
kaj kial vi ne simple marŝi for aŭ iru al la polico? "
"Ĉar li diris ke li mortigu min, se mi forkuris aŭ iris al la polico."
"Kial nur mi?" Lewis persistas en firma voĉo.
"Mi diris al vi havis la ŝancon, ke vi mensogas al mia familio kaj amikoj kaj li sin turnis al ili kontraux mi."
Respondas Suzy freneza rando al ŝia voĉo.
"Kion vi volas diri li mensogis?" Postulas Lewis, "Ne diru al mi duonon de tio diras al mi ĉion."
"Li mensogis al ili la saman vojon, via edzino mensogis al via familio, farante min esti ia freneza monstro, ĝuste
kiel estis farita al vi." Respondas Suzy kiel la memoro faras ŝia ĉagrenita.
Lewis sentas la saman kolero kaj memoras kiom mensogoj estis dirita pri li; kiel supozeble li estis perforta kaj
agresema dum lia eksedziĝo kaj de eĉ estis akuzita de lia nun eks-edzino de trouzi sia propra filino!
La memoroj ke li tre koleris sed ankaŭ tre malĝoja; li amis sian filinon en la sama maniero, kiun li amis lian filon.
Ne estis seksaj sentoj aŭ perversecoj al sia familio; estis la amo de patro por lia filo kaj filino. Tute ne estis agreso
sur sia parto ĉu, jaro antaŭe li havis sian pulmon kolapso (kiu faris agreso tre malfacile realigi) kaj tial li trovis sin
getting eksedziĝis.
Rigardante Suzy sentas sian koron eliru al ŝi.Homoj vi pensis viaj amikoj estis tiom avidaj kredi ion aĉa diris pri vi;
speciale se rakontis bonan mensoganto. Sentante la kolero fluo el li kiel akvo el krano Lewis ridetas pacigi je Suzy,
"mi scias, kie vi venas de, mi memoras, kiel plej turnis kontraŭ mi; personoj kiuj mi estis amiko de multaj jaroj kaj
kiuj tiel volonte kredis la indignante mensogoj diris pri mi. "
"Kion mi faros Lewis?" Demandas Suzy senhelpe.
"Ĉu Doug tie en la ĝardeno, kie vi metis la fabo polusoj?"
Suzy kapsignas kapon dirante nenion rigardante profunde en Lewis okuloj.
"Por diri al mi, ke vi metis min en maloportuna pozicio, kiun vi nun farante min komplico." Lewis diras kun
malaprobo en lia voĉo.

"Mi scias ke vi ne iros al la polico," respondas Suzy, "vi estas la sola mi povas fidi kaj estis sorto hieraŭ kiam ni
renkontiĝis ĉe la butiko."
"La momento estas stranga Mi devas konfesi, kiel mi jam ne al tiu butiko dum du jaroj por ĝi sentas pli ol
hazardo."
"Vi helpos min tiam." Suzy diras ĝin kiel pli ol deklaro ol demando.
"Diru al mi kio okazis." Lewis postuloj.
Suzy aspektas malsupren al la tablo kaj diras Lewis de la akuzoj kaj Doug atingi aspra, de ŝia kaptante la letero
malfermilo kaj enprofundigante ĝin en lian nukon. Kiel Suzy respert la momento ŝia vizaĝo igas pala kaj ŝi
komencas plori, enterigante la kapon en sia mano ŝi komencas plori denove.
"Li ne povas resti tie ni devos forigi lin ĝuste."
Suzy aspektas sian vizaĝon striita kun larmoj, "Kial ne? Mi povas prigardi ĝin tie. "Ŝi diras ridetante malforte kun
tuŝas de frenezo en la okulojn.
"Homoj venos serĉi lin, vi kontaktis lian laboron?"
"Ili telefonis al mi ĉi-matene kaj mi diris al ili, li foriris por vivi kun sia imago bito en Manchester kaj ne revenos."
"Li estis tie jam de longa tempo, se ili ne auxskultos el li revenos."
"Vi pensas tiel?"
"Jes mi kredas ke estos, unue ekstere ni prefere ordigi vin el iuj tapiŝo por via antaŭa ĉambro."
"Tio sonas bone, mi ĉiam volis nova tapiŝo por tie." Ridetas Suzy.
"Nova estas ekstere, estos pli bona se ni povas trovi iujn malnovajn tapiŝo aŭ granda rug." Konsilas Lewis.
Suzy vizaĝon gutas, "Malnova tapiŝo? Mi ne kredas ke mi ŝatos tion. "
"Venas malsupren al elekto, se vi ricevas novan tapiŝo estos rimarkis se la polico iam ronda enketi."
"Enketante, kion vi iras sur about?"
"Nur pensi antaŭe, se liaj verkoj raportos li mankas tiam vi povas esti certa ke la aŭtoritatoj estos rondaj."
Suzy fiksrigardas malsupren ĉe la tablo ŝi alfronti pala, ŝi esperis, ke kun Doug mortis kaj estis enterigita, ke estus
la fino de ĝi. Lewis pravas, la aŭtoritatoj kaj amikoj kaj familio versxajne nomi serĉas lin kaj ĉiun spuron de li devas
esti detruitaj aŭ kaŝitaj.
"Got bendon mezuro? Ni mezuros vian tapiŝon kaj atingi tiun ordo nun. "
"Mi jam faris tion." Diras Suzy kiel ŝi ekstaras kaj iras el la kuirejo, revenante preskaŭ tuj kun peco de papero en
la mano ŝi metas sur la tablon antaŭ Lewis, "mi mezuris iom super sed la ĉambro estas tri metroj por tri kaj duono
metroj. "
"Ĉu vi tiris ĉiuj tapiŝo supren?" Demandas Lewis.
"Ne ne ĉiuj de ĝi ĉefe la areo kie li faris salato." Respondas Suzy rigardas en la direkto de la salono.
"Miaj pensoj estas; se ni ne povas atingi la duan manon tapiŝo tiam ni devos akiri grandan tapiŝeto, ili alvenis
multe da mono?"
"Ne multe, Doug tenis teni la monujon kordoj kaj malofte mi havas monon de mia propra." Respondas Suzy per
kolera voĉo.
"Grab Jen vi ricevis kaj ni iros havi rigardon rondaj, estas ke Doug la aŭto parkita el antaŭaj?" Ridetas Lewis
atendante Suzy la kolero baldaŭ dehakiĝas.
"Jes, estas lia."
Tri horojn poste Lewis, laca kaj iom irritable iras ĝis ekstere Suzy aj kaj ŝanĝas la motoro al ekstermo;"Tio estis
malfacila laboro, pli bona forlasi ĝin en ĉi tie ĝis alvenas mallumo en la okazo ke la najbaroj serĉas."

"Do kion se ili estas? Estas neniu el iliaj entreprenoj. "Respondas Suzy kolere. La cxirkauxrigardante la tapiŝo
magazenoj kaj dua mano butikoj estis forta laboro. Laca, polva kaj malpuraj ne rigardu malpura tapiŝoj ĉiuj Suzy
volis fari estis sidiĝu kaj dormi dum kelkaj horoj.
"Jes, sed ili povus mencii vian novan tapiŝo se la polico demandi ilin." Avertas Lewis.
"Vi pensas pri ĉio, vi faris ĉi tiajn aferojn antauxe?" Demandas ridetanta Suzy, ĝojas, ke Lewis estas kun ŝi.
"Jes ŝarĝoj de fojoj, speciale al belaj fraŭlinoj, kiuj ne eliri el mia aŭto." Respondas Lewis en monotona voĉo, kiel
li malfermas la ŝoforo pordo.
"Supozu ke vi volas veni en por kafo?" Demandas Suzy kiel ŝi malfermas la aŭto pordo.
"Nur se vi volas, ke mi, mi povus iri hejmen kaj venu ronda poste." Ridas Lewis feliĉa ke Suzy estas huraado
supren.
"Vi havis bonan ne." Avertas Suzy dum ŝi eliras el la aŭto kaj Slams la pordon fermis, "mi metos la kaldrono plu."
Ŝi diras kiel ŝi promenas kune ŝi pado al la pordo.
Lewis fermas la aŭto pordo, enfermas kaj precipita post Suzy, "Du sukeroj bonvolu, mi bezonas la Loo." Li diras
al ŝi, kiel ĝi sekvas post si en la bungalow kaj fermas la pordon post li.
Suzy donas nenian respondon kiel ĝi marŝas lace laŭ la salono kaj en la kuirejon. Metante akvon sur boli ŝi
eksidas al la tablo kaj tenas la kapon manojn kaj fermas la okulojn.
Lewis aspektas antaux Suzy kiel li eniras la kuirejon, "Kial ne akiri vian kapon malsupren dum kelkaj horoj? certe
estis tempo kiam vi dormis kontentige. "
"Jes vi pravas tie, ke vi ne ĝenas?" Demandas Suzy kiel laceco plenigas ŝian korpon.
"Dum vi ne ronkas, tiam mi povus." Ridetas Lewis.
Suzy ekstaras malrapide uzante la tablo por apogo, "Estus agrabla mi sentas tiel laca."
"Ne maltrankviliĝu pri mi, mi estos tie sur korpogardistoj kaj lasos vin scii se iu montras supren."
"Danke Lewis, helpu vin al nutraĵo aŭ kion ajn."Invitas Suzy kiel ŝi trudges el la pordo.
Densa nubo kovras la ĉielon kaj Lewis povas senti la pluvo sur la aero. Rigardante la koridoron fabo diakilo
rimarkas ke Doug estu movita kaj kaŝis tiun nokton. Se la policanoj estis nomi, ili ne rimarki la freŝe turnis grundo.
Reiri al la kuirejo li trovas la barako ŝlosilon sur hoko kaj iras kaj malfermas la barako. Prenante ekster rusta
metalo herso kaj same rusta fosilo li iras ekstere kaj apogas la iloj kontraŭ la eksteron de la barako. Kaptante
fortikajxo de la fabo polusoj ĝi tiras ilin el la tero kaj ankaŭ apogas ilin kontraŭ la barako.
Fortike alkroĉiĝis al herso li komencas skrapi la grundo milde for, ne certas kiom profunda Suzy havas enterigita
Doug li prenas sian tempon skrapante for la grundo kaj nur tergratado iom samtempe. Kiam li iris ĉirkaŭ sesdek
centimetroj la herso kaptas sur nigra rubujo sako kaj Lewis tiras ĝin el la tero.
Lewis perpleksis kiel li atendas trovi Doug la korpon en unu peco kaj estas ŝokita kiam li reprenas la mola sako
kaj vidas ke ĝi enhavas Doug la dekstra brako kaj mano. Metante la brakon en lia mola sako apud la versxita li
encorva kaj ĵetas ĉio ĉe kiu li manĝis tiun tagon.
La sento de Doug la malvarma brakon en liaj manoj restas eĉ post kiam li metis la brakon sur la tero kaj li retches
ree kaj dolore sur nun malplena stomako.
Reveninte al sia malgaja taskon kiam la retching haltis kaj la doloro faciligataj, li tergratado for kun la herso
malkaŝante pli de Doug. Lia maldekstra brako estas proksima kaj pli profunden sub kiuj estas Doug la du kruroj.
Post ripetitaj retching kiel li metas la brakon kaj kruroj apud la versxita Lewis detenas por spiras.
Lia stomako estas nun ekstreme dolora el la retching kaj li sidas sur la benko kaj duobligas plus tenante sian
stomakon.Kvin eble dek minutojn poste kiel Lewis perdas spuro de tempo li malvolonte staras kaj iras al la nun
tute granda truo en la ĝardeno.
Li admiras Suzy por fosi tian profundan truon kiel ĝi devas esti tre malfacila kiel la tero estas seka plenplena kaj
malmola. Skrapante for kun la herso li baldaŭ elterigas Doug la torso kaj kapo, kliniĝante malsupren li prenas

firma fortikaĵo de Doug kapon kaj mese lin el la truo. Trenante la korpo pli ol al la barako li eksidas sur la benkon
ŝokis kaj elĉerpita.
Imagante Suzy eltondajn Doug en pecoj faras Lewis tremas pro la macabra sceno kaj li demandas, ĉu li faras lin
ĝentila. Tranĉi iun en pecoj tiel, necesus forta konstitucio kaj stomakon; kaj Lewis ne estis tiel certa, ke li povus
fari ion similan.
La malamo kiu Suzy havis por Doug certe estis intensa kaj kreskis forta super la jaroj; eble donis al ŝi forton kaj
forto por fari ĝin, li esperas. Piedo Lewis marŝas laŭ la vojo kaj malfermas la malantaŭa pordo kaj eniras la
kuirejon. Suzy sidas ĉe la tablo cindrogriza alfrontis kaj rigardas lin fikse, "Kion vi faris?" Ŝi petas en timigita voĉo.
"Digging vian edzon kiel ni devas meti lin aliloke, kial vi tranĉis lin tiel?"
Suzy montras malfortan rideton, "Li estis tro peza por mi por repreni, mi nur ne tiel mi povos porti lin el tie."
"Divenu mi paniko iom sed ni bezonas ŝanĝi li nun antaŭ alvenas mallumo."
"Kion ajn vi diras Lewis, kie ni tuj metis lin?"
"Mi scias de malnova dizertis Nu ekster proksime de la arbaroj. Pro tio ni devas iri, kiam estas ankoraŭ malpeza
kiel ĝi aspektos bone trompulojn se ni alvenos en la mallumo. La vojo proksime de kie ni povas parki estas sufiĉe
okupita kaj ĝi aspektas pli bone se ni parkis en taglumo. "
"Kiel ni ricevos lin tie? Ni devas kovri lin do li ne povas vidi. "
"Jes mi estis pensante pri tio, ĉu vi havas kelkaj grandaj vintro tunikojn?"
"Jes mi atingis nur la aferon." Respondas Suzy kiel ŝi ekstaras kaj iras en sian dormoĉambron.
Lewis prenas la okazon por lavi siajn manojn plurfoje rimarki ke li sango makuli lian ĉemizon manikoj. Suzy
revenos en portante du grandaj nigraj manteloj, "Ĉu tiuj faras?"
"Perfekta, vi tie havas neniun ŝnuro?" Demandas severa alfrontis Lewis, "Kiel ni bezonas ligi lin ene ilin do li ne
falas eksteren."
"Jes estas multe da kordoj en la ŝedo." Respondas Suzy reflektante lia malgaja humoro.
"Alportu la tunikojn tiam, ni faru ĝin nun." Ordonoj Lewis kiel li promenas ekster la malantaŭa pordo al la
barako, malfermante la barako pordo li aspektas ene kaj trovas pilko de verda mola kordoj. Apogo el la versxita li
vidas Suzy starantajn apud la rubujo sakoj tenante la tunikojn, Suzy aspektas pala kaj Lewis demandas ĉu ŝi tuj
estos malsana.
Suzy aspektas ronda ĉe li kaj rektigante la dorson ŝi aspektas Lewis en la okuloj, "Cxu vi volas ke mi faru tion?"
"Ne, ni devos fari tion kune, ni devas ligi la tunikojn premitaj kaj fari ian rucksack kun ili kiel ĝi estas sufiĉe
promeni."
Suzy ridetas en aprezon kiel ŝi ne rigardas antaŭen al uzado Doug la korpon sur ŝia propra. Ili metis Doug la torso
kaj kapo, ankoraŭ en lia nigra plasto rubo sako, interne unu el la tunikojn kaj ligu ĝin firme. Farante rimeno el
pluraj longoj de verdo string Lewis provas ĝin super lia ŝultro; trovante ĝin iom malfiksas li ĝustigas la rimenon ĝis
Doug estas komforta sur sia dorso.
Prenante lin ekstere kaj metantan li sur la teron, li kaj Suzy ligi Doug la brakoj kaj kruroj kune kaj envolver ili
firme en la sako. Ligante ĝin firme Lewis faras similan rimeno por Suzy kaj provas gxin sur sxin por grandeco, "Kiel
tio sentas?" Li demandas severa alfrontis.
"La cxeno estas tranĉante en mian ŝultron," plendas Suzy "Mi ne kredas ke mi povos marŝi momento sen tranĉi
mian sangon provizado."
Lewis iras en la barako kaj rigardas ĉirkaŭ sen ĝojo, kiel li povas vidi nenion taŭgan. Revenante el la versxita li
rigardas Suzy kaj la kordoj rimeno; "Vi povas kovri tiu areo kun teo mantukon por agi kiel iom de Plenigado, ni
bezonos du." Li ridetas pacigi.
Suzy metas la jako enhavanta la brakoj kaj kruroj sur la tero kaj piediras al la kuirejo, Lewis aspektas ĉirkaŭ li dum
li atendas kaj marŝas sur la restaĵoj de la fajro; multe unburned tapiŝo kaj vestojn ankoraŭ restas ĉirkaŭ la rando
de cindro. Lewis notas ĝin en sian kapon por havi alian fajro ĉi vespero. Ili devos bruligi ĉio ili portis kiam ili

malfaris de Doug ĉiuokaze. Tiu memorigas lin, ke li devos halti sur sian plata sur la vojo reen por akiri ŝanĝo de
vesto.
Suzy venas el la kuirejo portante du bluaj pentraĵoj teo mantukoj, marŝante ĝis Lewis ŝi demandas, "Ĉu tiuj
faras?"
"Tiuj estos perfekta." Ridetoj Lewis, "Vi havis bonan venos al mi la manon por preni la tapiŝo el mia aŭto."
"Mi forgesis pri tio, kio pri la najbaroj?"
"Ni devos preni ŝancon kiel ni estas resti sen taglumo." Diras Lewis rigardante maltrankvile supren al la ĉielo, kiu
jam havas la senton de vespero al ĝi.
Uzante la vojo kiu kuras apud la bungalow ili eliros Lewis aŭto; ĉio estas kvieta kaj ili povas vidi neniun ajn. Se vi
malŝlosos la aŭto kaj malfermante la malantaŭa pordo Suzy helpas Lewis treni la tapiŝo eksteren, la tapiŝo estas
maljuna kaj peza kun densa amaso kaj estas Hessian apogita. Suzy ternas el la polvo kaj Lewis pelas ŝin al unu
flanko, kaptante fortikajxo de la tapiŝo li profundaj ĝin super lia ŝultro kaj precipita laŭ la vojo. Suzy aspektas
ĉirkaŭ ŝi kaj ankoraŭ vidante neniun precipita post li, urĝante kun li, kiel li aliras la malantaŭa pordo, "mi helpos."
Ŝi diras kiel Lewis komencas malsupreniri la tapiŝo; kaptante fortikajxo de unu fino ĝi helpas Lewis porti ĝin en la
kuirejon.
"Metu ĝin ĉi tie." Ordonoj Lewis kiel li komencas forlasi la tapiŝo malsupren al la kuirejo plankon.
Ili metis la tapiŝo malsupren kaj Lewis marŝas sur la profundiĝi, prenante tason el la sxranko li kuras la malvarma
krano por iom da tempo antaŭ ol plenigi la taso. Prenante longa trinkaĵo li rigardas Suzy, "Ĉu vi havas malplenan
botelon aŭ iu en la okazo ni preni soifa, kiam ni estas el?"
Suzy kapsignas kapon kaj prenas la kalikon el lia mano, trinkante la ceteraj akvo ŝi metas la tason en la defluilon
kaj malfermas la sxrankon supre. Prenante el malgranda botelo kiun tenos ĉirkaŭ du cupfuls ŝi plenigas ĝin de la
malvarma krano.
"Ni faru tion." Diras Lewis firme kiel li promenas ekster la pordo kaj laŭ la vojo al kie Doug estas konservita.
Suzy enfermas la kuireja pordo malantaŭ ŝi kaj kunigas Lewis, "Kiel ni faru tion?" Ŝi petas nervoze.
Suzy precipita laŭ la vojo kaj el la pordego, ŝi aspektas nervoze supren kaj malsupren de la vojo kaj ĉirkaŭ je la
ĉirkaŭa bungalows kaj ĝardenoj. Viro kun nigra kaj blanka Staffordshire terrier turnas la angulo al la fino de la vojo
kaj komencas marŝi al ŝi. Suzy fermas la malantaŭa pordo de la aŭto kiu estis lasinta malfermita kiam elprenis la
tapiŝo kaj piediras al la bungalow kiel Lewis venas en vido, "Reiru, estas viro kaj hundo venas."
Lewis paŝoj reen ĉirkaŭ la angulo kaj metas la jako malsupren, "Kiom for?" Li demandas.
"Li estos promenantaj en paro de minutoj, mi ne volas preni la ŝancon de li vidi vin."
Lewis apogas kontraŭ la muro de la bungalow kaj kaptas sian spiron dum li atendas, la viro kaj hundo frue marŝi
pasinteco kaj kapjesante al la vojo li indikas Suzy iri kaj rigardi denove.
Suzy marŝas malrapide laŭ la vojeto kaj atingante la aŭto ŝi turnas sin kaj ridetas kaj malfermas la aŭtoj
malantaŭa pordo. Tirante en la eta parkado areo en la arbaro Lewis metas la bremson sur kaj ŝanĝas la motoro al
ekstermo; "Ni havas aspekton ronda unua, certigu ne estas excursionistas aŭ andadores." Li diras kiam li ricevas el
la aŭto.Lasante la pordo malfermi ĝi alproksimigas la ligna pordego, kiu kondukas en la kampo, apogante hazarde
sur la supro li enketoj la kampo por ajna movado.
Suzy kunigas lin en apogante sur la pordego kaj rigardas tra la grandega kampo de herbaro disvastiĝis antaŭ ili;
"Kia bela loko estas privata lando?"
"Ne, tio estas fakte natura rezervo, estrita de bovinoj get metis ĉi tie en la somero por gardi la herbo sube, krom
ke ĝi restas netuŝitaj; kaj restu tiel ĉiam."
"Tio estas bela penso, ĝis ili volas konstrui domojn sur ĝi aŭ uzi ĝin kreski rikoltoj."
"Tio devas esti almenaŭ cent jaroj for, eble." Ridetas Lewis.
"Kie estas tiu Nu do?" Demandas Suzy ĉirkaŭrigardante la kampo kaj ĉirkaŭante arbaroj atendante vidi ĝin.

Lewis ridas kaj punktoj al la fora angulo de la grandega kampo; "Estas tuta vojo tie malsupre, mi diris al vi ke
estis iom de stomp."
Suzy aspektas al kie Lewis notas kaj divenojn ĝi devas esti kilometro for; cxirkauxrigardante denove Suzy povas
vidi neniu spuro de vivo, "Ni faris ĉi tiam?"
"Jes, ni devos rapidi kiel lia Mallumiĝas." Respondas Lewis rigardante la malheliĝanta ĉielo. Ne atendante
respondon li iras al sia aŭto kaj malfermas la malantaŭa pordo. Apogante en li eltiras la mantelo kun Doug la torso
kaj kapo kaj metas ĝin sur la teron. Eltiris la blazonon kaj kruroj pasas ĝin al Suzy kiuj malvolonte prenas ĝin de li.
Fermi la malantaŭa pordo Lewis promenas ĉirkaŭ la ŝoforo flanko, Slams la pordo fermita kaj enfermas ĝin.
Walking reen ronda al Doug la korpo li reprenas gxin kaj profundaj ĝin super lia ŝultro kiel Suzy pasas lin bluan teo
mantuko. Tucking la tuko sub la ŝnuro rimeno, kie premas sur lian ŝultron, li movas Doug la korpon al komforta
pozicio.
Suzy reprenas la alia ŝildo kun lia grizzly enhavo kaj metas ĝin sur sian ŝultron, tucking la tuko sub la Strapping ŝi
kapsignas kapon, ke ŝi estas lerta kaj sekvas Lewis super la stile.
Al verda signo indikanta estas publika vojeto notas la vojo Lewis piedirantan kaj Suzy sekvas lin eksteren en la
kampo.
Lewis aroj rapida pasinteco kaj post kelkcent metroj Suzy krias por li halti. Lewis frowns en ĝeno kiel mallumo
alproksimiĝas rapide, sed agnoskas Suzy bezonoj por ripozi kaj kapti la spiron.
"Ni devas rapidi Suzy se ni lasos la aŭton tro longe parkitaj en la mallumo mi get ŝtelis."
"Pardonu Lewis ĉi estas malmola laboro." Spongo Suzy. Staris kelkajn sekundojn pli Suzy kontrolas sian spiradon
kaj komencas marŝi denove.
Dirante nenion por konservi sian spiron ili faras sian vojon al la angulo de la kampo, kiel rojo tri metrojn larĝa
blokoj sian vojon, "Ni devos uzi la ponton, ĝi estas nur tie supre." Diras Lewis indikante ligna ponto faris de
malnovaj fervojaj dormantoj ĉirkaŭ kvindek metroj for.
Lace ili faras sian vojon al la ponto, la akvo sub nur aspektas esti ĉirkaŭ kvindek milimetroj profunda kaj Lewis
aspektas antaux la fluanta akvo, "Should venigis nia kaŭĉukajn botojn kaj ni povus esti vadis tra".
Suzy sekvas lin trans la ponton tro laca por respondi kiel ili devas iradis preskaŭ kilometro per siaj pezaj ŝarĝoj.
Lewis sekvas svenon spuron tra la herbejo, kiu kondukas en la arboj. La vojo kiel ĝin inter la arbojn igas
waterlogged kaj ili trovas sin en densa gooey koto ĉirkaŭ cent milimetroj dikan en lokoj. La koto batas al iliaj
trejnistoj kaj faras ilin peza kaj mallerta por promeni in
Lewis paŝoj estis de la kota pado kaj komencas fari sian vojon pli profunden en la arboj kiel Suzy sekvas, ne estas
certa, kien li iras. Post ĉirkaŭ kvin minutoj teksante sin inter la tordita arboj Lewis lasas ekster ridante, "Jen ĝi
estas, eĉ akiris novajn barilo ĉirkaŭ ĝi."
Suzy aspektas al Lewis kaj la nova brila pikdrato barilo kiu formas kvadratan de ĉirkaŭ du metroj flankon, "Vi
ŝercas, ne estas bone tie?"
"Jes tie estas, venu kaj havas mienon." Invitas Lewis skuante sian manon al la drato.
Suzy un-ŝultroj la blazonon kaj kruroj kaj metas ĝin milde sur la teron. Walking malrapide antaŭen ĝi alproksimigas
la skermado kaj povas vidi pluraj tabuloj de tre malnova ligno kuŝas trans cirklo de brikoj. Apogante antaŭen
kontraŭ la barilon ŝi rigardas malsupren kaj vidas la cirkulero formis brikoj malaperi en la mallumon.
"Mi ne kredas tion, kiel sur la tero vi trovis ĉi tion?"
"Iris tien por pee devas esti dudek jaroj nun, ne estis barilo ĉirkaŭ ĝi tiam apenaŭ ili bitoj de ligno metis sur
supro, kaj ili aspektas kiel ili estas la samaj." Lewis diras surprizite.
Metante Doug malsupren sur la teron Li paŝoj super la pikdrato barilo kaj movas la musko kovritaj ligno de la
vojo. Prenante torĉo el sia poŝo li turnas ĝin kaj brilas ĝi malsupren la Puto, "Jen venas kaj havas rigardu tion, vi
estos mirigitaj."
Suzy paŝoj super la barilo kaj rigardas malsupren la Puto, ŝi povas facile vidi la fundon de la Puto en la lumo de la
torĉo trabo brilaj sube. La Puto devas esti dek metroj profunda kaj estas tre mallarĝa, apenaŭ sufiĉe ĉambron por
homo turni; lasu sole kuŝis brikoj. La lumo de la torĉo montras, ke la fundo de la Puto estas seka, kiu ne havas
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